
 קהילת שערי יונה מנחם 

Rosh Hashana 5783 -  ראש השנה תשפ”ג 

Erev Rosh Hashana   ערב ראש השנה 
Selichot, Shacharit, and Hatarat Nedarim – first 
minyan 

 מניין ראשון  –סליחות, שחרית, והתרת נדרים  5:22/6:13**

Selichot, Shacharit, and Hatarat Nedarim – 
second minyan 

 מניין שני  –סליחות, שחרית, והתרת נדרים  6:30/7:00

Selichot, Shacharit, and Hatarat Nedarim – third 
minyan 

 מניין שלישי  –סליחות, שחרית, והתרת נדרים   7:35/8:15

Candle lighting 18:10  הדלקת נרות 

Mincha 18:17  מנחה 

Maariv 18:50  מעריב 

Please note: There will be two minyanim (main 
sanctuary & downstairs social hall) for 
Mincha/Maariv services on Rosh Hashanah. 
There is NO assigned seating for Mincha/Maariv  

 
שימו לב: יתקיימו שני מניינים למנחה/מעריב )באולם  

הראשי ובאולם אירועים למטה( בראש השנה. אין  
 למנחה/מעריב   מקומות שמורים

Rosh Hashana Day 1   ראש השנה יום א 

Downstairs Social Hall  5:55  אולם אירועים למטה 

Main Sanctuary 8:00  אולם ראשי 

Minyan at Katz home, Rivkah Imeinu 7/1,  fl.-2      8:00   2-קומה    7/1 רבקה אמנו  ,כץ חתפ מש בביתמנייון 

Minyan at Gan, 25 Ephraim - Turn left at the 
gate marked with KSYM sign. (Right after the 
steps down to Moriah Center)   

8:30 
פנו שמאלה בשער המסומן    - 25פרים מנייו בגו, א

. )מיד אחרי המדרגות היורדות למרכז KSYMבשלט  
 מוריה( 

Downstairs Social Hall 8:45  אולם אירועים למטה 

Shofar blowing should begin approximately 1:45 
- 2 hours after tefillah begins. As these are just 
approximations, we encourage everyone to 
come as early as possible.  
 
Tekiyot at the end of Musaf: 30 tekiyot after 
Kaddish D’Rabannan of “Ein Kelokeynu” and 10 
tekiyot after Kaddish Yatom after “Aleynu.” 
 
There will be another set of shofar blowing after 
each minyan if needed. 

 

עד שעתיים אחרי   1:45תקיעת שופר תהיה בערך 
 מומלץ להגיע מוקדם. התחלת התפילה.  

 
תקיעות אחר   30סדר התקיעות בסוף התפילה: 

תקיעות לאחר   10-ש דרבנן של "אין כאלוקינו", וקדי
 ."  קדיש יתום של "עלינו

 
 במידת הצורך, יהיו תקיעות נוספות אחרי כל מניין. 

Tashlich 
● The fish pond at the home of the Schajer 

family, 20 Miryam Hahashmonait. 
● The fish pond at the home of the Newmark 

Family, 27 Menashe 
No appointments required - accessible at any 
time. And please don't feed the fish!! 

 

 תשליך 
 הקהילה מוזמנת להגיד תשליך בבריכת דגים בבית: 

 20משפחת שייר, מרים החשמונאית  ●
   27משפחת נומרק, מנשה  ●

 
 אין צורך לתאם מראש. נא לא להאכיל את הדגים!! 

Shofar blowing in Park Hachavalim 17:00  תקיעת שופר בפארק החבלים 

Daf Yomi 17:30   דף יומי 

Mincha 18:10  מנחה 
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Maariv 18:49  מעריב 

Candle lighting 
Please refrain from doing any preparations for 
2nd day chag until after candle lighting 

19:04 
 הדלקת נרות 

להכין ליום שני של ראש השנה עד אחרי הדלקת  אין  
 נרות. 

Rosh Hashana Day 2  ראש השנה יום ב 

Downstairs Social Hall  5:55  אולם אירועים למטה 

Main Sanctuary 8:00  אולם ראשי 

Minyan at Katz home, Rivkah Imeinu 7/1,  fl.-2      8:00   2-קומה    7/1 רבקה אמנו  ,כץ חתפ מש בביתמנייון 

Minyan at Gan, 25 Ephraim - Turn left at the 
gate marked with KSYM sign. (Right after the 
steps down to Moriah Center)   

8:30 
פנו שמאלה בשער המסומן    - 25פרים מנייו בגו, א

. )מיד אחרי המדרגות היורדות למרכז KSYMבשלט  
 מוריה( 

Downstairs Social Hall 8:45  אולם אירועים למטה 

Shofar blowing should begin approximately 1:45 
- 2 hours after tefillah begins. As these are just 
approximations, we encourage everyone to 
come as early as possible.  
 
Tekiyot at the end of Musaf: 30 tekiyot after 
Kaddish D’Rabannan of “Ein Kelokeynu” and 10 
tekiyot after Kaddish Yatom after “Aleynu.” 
 
There will be another set of shofar blowing after 
each minyan if needed. 

 

עד שעתיים אחרי   1:45תקיעת שופר תהיה בערך 
 מומלץ להגיע מוקדם.  התחלת התפילה.  

 
ש  תקיעות אחר קדי   30סדר התקיעות בסוף התפילה: 

תקיעות לאחר קדיש    10-דרבנן של "אין כאלוקינו", ו
 יתום של "עלינו 

 
 במידת הצורך, יהיו תקיעות נוספות אחרי כל מניין. 

Shofar blowing in Park Hachavalim 17:00  תקיעת שופר בפארק החבלים 

Mincha 18:10  מנחה 

Daf Yomi After Mincha  דף יומי 

Maariv/end of Chag 19:03  מעריב/צאת החג 
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Tzom Gedaliah   צום גדליה 

Fast begins 5:19 צום התחלת ה 

Selichot/Shacharit - first minyan 5:44/6:14  מניין ראשון  –סליחות / שחרית 

Selichot/Shacharit - second minyan 6:20/7:00  מניין שני  -סליחות / שחרית 

Selichot/Shacharit - third minyan 7:35/8:15 מניין שלישי  –סליחות / שחרית 

Mincha – first minyan 13:00  מניין ראשון  –מנחה 

Mincha – second minyan 17:54 מניין שני  –מנחה 

End of Fast/Maariv 18:48  סיום הצום/מעריב 

Aseret Y’mei Teshuva  Selichot/Shacharit    עשרת ימי תשובה 

Selichot/Shacharit  – first minyan* 5:45/6:15  סליחות / שחרית מניין ראשון 

Selichot/Shacharit – second minyan (except 
Friday) 

 ם שישי( ביו  מעט)לסליחות / שחרית מניין שני  6:30/7:00

Selichot/Shacharit – third minyan 7:45/8:15  שלישי סליחות / שחרית מניין 

Friday September 30 
 
Selichot/Shacharit – second minyan 
Selichot/Shacharit – extra minyan on Friday 

 
 

7:00/7:30 
8:40/9:00 

 
 ה ' בתשרי , היום שישי

 
 מניין שני  -חות/שחרית סלי 

 סליחות / שחרית מניין נוספת ביום שישי 
 

 
*Please see Selichot schedule for Netz minyan starting times 
**First minyan is Vatikin / HaNetz 


